
Strikken maken met de mini-bowdabra 
 

Met de bowdabra strikkenmakers maak je in een handomdraai prachtige strikken en andere decoraties. Experimenteer met linten, bloemen en andere 

materialen in diverse kleuren in je eigen stijl en laat je leiden door je eigen creativiteit. 

Op deze pagina vindt u een beknopte vertaling van de handleiding van de mini-bowdabra. De beschreven technieken kunnen ook gebruikt worden met 

behulp van de grote strikkenmaker. 

Wat heeft u verder nodig: verschillende soorten lint, een schaar en eventueel krullint en de lintsplitter.  

Bron tekst en foto’s: Bowdabra handleiding 

Strik met lussen 

 

 

 

 

 

     

Een strik met lussen maak je het mooiste met dubbelzijdig lint. Je hebt nodig: de mini bowdabra, 

het bowdabra stokje, lint om de strik mee samen te knopen en dubbelzijdig lint.  

 Leg een stuk lint van ongeveer 30 centimeter in de lange zijde van de mini-bowdabra 

(wordt gebruikt om de strik samen te knopen) 

 Bepaald hoe lang de uiteinden van de strik moeten worden op het moment dat je het 

eerste stuk lint in de strikkenmaker legt; bepaal vervolgens hoe groot je de lussen wilt 

hebben. Maak de eerste lus en duw het lint naar beneden toe in de strikkenmaker. Ga 

door met het maken van lussen tot je net zoveel lussen hebt gemaakt als je wilt. 

 Gebruik het stokje en druk het lint goed naar beneden. Let op: het stokje zelf aandrukken 

en niet de uiteinden; dit om te voorkomen dat je per ongeluk teveel kracht gebruikt en een 

van de uiteinden afbreekt. 

 Pak de uiteinden van het lange stuk lint terwijl de strik nog steeds in de strikkenmaker 

ligt en kruis deze (nog niet knopen). Haal de strik eruit, breng de uiteinden naar de 

achterkant toe en maak een knoop. 

 Breng de strik nu in model en knip zonodig de uiteinden af. 

NB: Hoe kun je het lint het beste naar beneden duwen met het bowdabra stokje? 

Het stokje zelf aandrukken en niet de uiteinden; dit om te voorkomen dat je per ongeluk teveel 

kracht gebruikt en een van de uiteinden afbreekt. Mocht je het stokje kwijtraken, dan kun je als 



alternatief een (verf)roerhoutje gebruiken. 

 

 

 

 

 

     

Scrunchy strik 

 

 

 

 

 

     

Een scrunchy strik maak je heel makkelijk met de strikkenmaker. Je hebt nodig: de mini 

bowdabra, het bowdabra stokje, lint om de strik mee samen te knopen en tule (of sizoflor, of 

ander breed lint wat zich makkelijk laat vormen of (metallic) folie).  

 Leg een stuk lint van ongeveer 30 centimeter in de lange zijde van de mini-bowdabra 

(wordt gebruikt om de strik samen te knopen) 

 Schuif de tule of het andere materiaal wat je gebruikt naar beneden in de strikkenmaker. 

Het lint vouwt zich als het ware op als een harmonica. Gebruik zoveel lint als je wilt voor 

een mooi vol en “scrunchy” resultaat. 

 Gebruik het stokje en druk het lint goed naar beneden. Let op: het stokje zelf aandrukken 

en niet de uiteinden; dit om te voorkomen dat je per ongeluk teveel kracht gebruikt en een 

van de uiteinden afbreekt. 

 Pak de uiteinden van het lange stuk lint terwijl de strik nog steeds in de strikkenmaker 

ligt en kruis deze (nog niet knopen). Haal de strik eruit, breng de uiteinden naar de 

achterkant toe en maak een knoop. 



 Breng de strik nu in model en knip zonodig de uiteinden af. 

NB: Hoe kun je het lint het beste naar beneden duwen met het bowdabra stokje? 

Het stokje zelf aandrukken en niet de uiteinden; dit om te voorkomen dat je per ongeluk teveel 

kracht gebruikt en een van de uiteinden afbreekt. Mocht je het stokje kwijtraken, dan kun je als 

alternatief een (verf)roerhoutje gebruiken. 

 

 

 

 

 

     

Strik met gedraaide lussen 

 

 

 

 

 

     

Met enkelzijdig lint maak je mooie strikken met gedraaide lussen. Je hebt nodig: de mini 

bowdabra, het bowdabra stokje, lint om de strik mee samen te knopen en enkelzijdig lint.  

 Leg een stuk lint van ongeveer 30 centimeter in de lange zijde van de mini-bowdabra 

(wordt gebruikt om de strik samen te knopen) 

 Leg het lint met de goede kant naar boven in de strikkenmaker. Draai het lint 180 graden 

terwijl je de volgende lus naar beneden drukt. De goede kant van het lint zie je aan de 

buitenzijde van je lussen. De verkeerde kant van het lint wil je namelijk zo goed mogelijk 

verbergen. Ga hiermee door tot je zoveel lussen hebt als je wilt voor je strik. 



 Gebruik het stokje en druk het lint goed naar beneden. Let op: het stokje zelf aandrukken 

en niet de uiteinden; dit om te voorkomen dat je per ongeluk teveel kracht gebruikt en een 

van de uiteinden afbreekt. 

 Pak de uiteinden van het lange stuk lint terwijl de strik nog steeds in de strikkenmaker 

ligt en kruis deze (nog niet knopen). Haal de strik eruit, breng de uiteinden naar de 

achterkant toe en maak een knoop. 

 Breng de strik nu in model en knip zonodig de uiteinden af. 

NB: Hoe kun je het lint het beste naar beneden duwen met het bowdabra stokje? 

Het stokje zelf aandrukken en niet de uiteinden; dit om te voorkomen dat je per ongeluk teveel 

kracht gebruikt en een van de uiteinden afbreekt. Mocht je het stokje kwijtraken, dan kun je als 

alternatief een (verf)roerhoutje gebruiken. 

 

 

 

 

 

 


